
Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert Nr 3/2020

FORMULARZ OFERTY

Nazwa oferenta lpieczęć

Do: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.

1. Nawiązując do zaproszenia do składania ofert z dnia 23 kwietnia 2020r. na:

świadczenie usług pocztowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i

Nasiennictwa w Poznaniu oraz podległych komórek organizacyjnych

terenowych przez okres 12 m-cy oferujemy wykonanie zamówienia — zgodnie z

wymogami opisanymiw zapytaniu na następujących warunkach:

2. Dane składającego ofertę (wykonawcy)

p.t. « Pełna nazwa lnazwisko .

[2.2 &Forma prawna .

jm. jw L
[2.4. REGON

Dokładny ul.i nr

Adres:
Miejscowość
+kod pocztowy

Tel. / faks

email:

Nazwa banku i nr rachunku

Osoba upoważniona do
podpisania umowy o
wykonanie zamówienia
Osoba do kontaktu
+ nr telefonu



3. Potwierdzam posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności, oraz kompetencji i

doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonania w. zamówienia — zgodnie z
warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym. Na potwierdzenie załączam dokumenty
poświadczające:
(a) ............................................

Jeżeli podmiot/osoba ubiegająca się prowadzi działalność gospodarczą, niezbędne jest
załączenie aktualnego wyciągu z Centralnego Rejestru Dział. Gospodarczej lub KRS (tj.

max 3 miesiące od daty wystawienia)

4. Cena zamówienia (przedmiotwyboru naikorzystniejszei oferty):

Wartość ń
Szacunkowe brutto
ilości w szt Cena W PLN

Rodzaj _ w trakcie jednostkowa (ilościLp. przesylki Waga przesylki realizacji umowy brutto szacunkowe
* W PLN x cena

jednostkowa
brutto)

1 Przesylki do 500 g (8) 3853
listowne do 1000 9 (M) 115
nierejestrowane

_
do 2000 9 (L) 1 1ekonomiczne

2 Przesylki do 500 g (8) 423
”Sfowe do 1000 9 (M) 7
nierejestrowane

_
do 2000 9 (L) 2priorytetowe

3 Przesylki do 500 g (8) 4923
Iistowne do 1000 9 (M) 76
rejestrowane

do 2000 9 (L) 1 1

4 Przesylki do 500 9 (S) 163
"S*OWG do 1000 9 (M) 8
rejestrowane

„
do 2000 g (|_) 2priowtetowe

5 Potwierdzenie odbioru przesyłki listowe] 1820
rejestrowanejw obrocie krajowym

6 Paczki Do 1 kg 61



r pocztowe Ponad 1 kg do 2 kg 46
ekonomiczne Ponad 2 kg do 5 kg 31

Ponad 5 kg do 10 kg 6

7 Paqki Do 1 kg 20

”mowe Ponad 1 kg do 2 kg 50
priorytetowe Ponad 2 kg do 5 kg 60
gabaryt Ai B

Ponad5kg do10 kg 10

Ponad 10 kg do 20 kg 15

8 Potwierdzenie odbioru paczek 20
ekonomicznych i priorytetowych do 10 kg

9 Potwierdzenie odbioru paczek 10
ekonomicznych i prion/tetowych powyżej 10

kg

10 Przesyłki do 500 g 5

listowe

rejestrowane do 1000 g 1

ekonomiczne w

obrocie
.

do 2000 g 1

zagranicznym

11 Przesylki do 5009 8 _i
listowe

rejestrowane
priorytetowe w

obrocie

do1000 g 1

zagranicznym do 2000 g 1

Przesyłki Ponad 10 kg do 20 kg 3
kurierskie
(STANDARD)
dostarczane do
godziny 12:00
następnego
dnia

13 Odbiór poczty z głównej siedziby 12
Zamawiającego (ul. Grunwaldzka2505,
61466 Poznań) cenajednostkowa za 1

m-c

12

RAZEM

*Zawarte w formularzu ilosci przesyłek to ilości szacunkowe, wyliczonena podstawie realizacji w ciągu
ostatnich 12 m-cy, służą do porównania złożonych ofert , nie stanowią zobowiązania Zamawiającego.
Ceny jednostkowe brutto będą wiążące dla Wykonawcy.

Łączna wartość brutto oferty wynosi ......................................................... zł

W tym VAT .............%.

X

U)



Łączna wartość brutto oferty słownie zł:

Podpis osoby / osób składających ofertę mających uprawnienia do reprezentowania

wykonawcy:


